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ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 24 ประจาํปี 2560 

ประชุม ณ หอ้งประชุมธนาคาร ชั�น 11 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  
เลขที� 622 เอม็โพเรี�ยม ทาวเวอร์ ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

วนัที� 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 
 
 

ดร. จื�อกงั หลี� - ประธานกรรมการ เป็นประธานที�ประชุม โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 7 ท่าน ดงันี�  
 
1.   ดร. จื�อกงั หลี�   ประธานกรรมการ  
  ประธานคณะบริหาร 
2.  นางลดัดา ศิริวฒันาโกศล  กรรมการอิสระ  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.  ดร. ประสิทธิ?  ดาํรงชยั   กรรมการอิสระ    
    ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
4.   นายกั�วหุย ซง  กรรมการ  
   สมาชิกคณะบริหาร 
5.  นายหยาง หลิว  กรรมการ  
   สมาชิกคณะบริหาร 
6.   นายกองเอกเปล่งศกัดิ?  ประกาศเภสชั กรรมการอิสระ  
    กรรมการตรวจสอบ 
7.   พล.ต.ท. วรีพงษ ์ชื�นภกัดี กรรมการอิสระ  
   กรรมการตรวจสอบ 
 
นางอรพินท์  ศรีสังคม – เลขานุการบริษทั แจง้ให้ที�ประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุ้นของธนาคารเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทนรวม 39 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้2,220,172,792 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
98.37 ของจาํนวนหุ้นทั�งหมด 2,256,961,198 หุ้น ซึ� งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของธนาคาร 

 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและตอ้นรับผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 24 ประจาํปี 2560 

และมอบหมายใหน้างอรพินท์ ศรีสังคม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายเลขานุการองคก์รและกฎหมาย และเลขานุการ
บริษทั ทาํหนา้ที�เป็นเลขานุการที�ประชุมและเป็นผูด้าํเนินการประชุมแทน 
 

เลขานุการบริษทั แนะนาํคณะกรรมการตามรายชื�อขา้งตน้และแจง้วา่ กรรมการของธนาคารอีก 3 ท่าน 
ติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ 
 1. นายจื�อเซิ�ง สวู ่ กรรมการ 

   สมาชิกคณะบริหาร 
 2. นายเจี�ยนเฟิง เจิ�ง กรรมการ 

   กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
3. นางหมิ�นหมิ�น หว ู  กรรมการ 
     กรรมการ สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
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นอกจากนี�  เลขานุการบริษทัแนะนาํผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของธนาคารที�เขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ 
นายสม พิศาลโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยทุธ์ 
นายซีซาน จาฟเฟอร์ ตวัแทนจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
นายฟาร์ซาน จาเวด็ อิมาม ตวัแทนจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

 
เลขานุการบริษทัชี�แจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียงต่อที�ประชุมดงันี�  

• ธนาคารจะนบั 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง  

• กรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนดว้ยวิธีการใช้
บตัรลงคะแนนที�ธนาคารแจกให้ โดยทาํเครื�องหมาย � ในกรอบสี�เหลี�ยม � ของบตัรลงคะแนน และกรุณายกมือขึ�น
แสดงตวั เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ของธนาคารไปรับบตัรลงคะแนนเพื�อเป็นหลกัฐานในการนบัคะแนน สาํหรับผูที้�เห็นดว้ยไม่ตอ้ง
ใชบ้ตัรลงคะแนน 

• การลงคะแนนเสียงจะถือเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ 
เวน้แต่ วาระค่าตอบแทนกรรมการ ซึ�งตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�มา
ประชุม   

• การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ที�ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละ
วาระเท่านั�น และจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั� งหมดที�เขา้ร่วมประชุม ส่วนที�เหลือถือว่าเป็น
คะแนนเสียงที�ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั�นๆ สาํหรับวาระที�ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือวา่ที�ประชุมมีมติ
อนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ 

 
เลขานุการบริษทัเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี�  

 
วาระที�  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั)งที� 23 ประจาํปี 2559 

 
เลขานุการบริษทัเสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น    

ครั� งที� 23 ประจาํปี 2559 ที�ไดป้ระชุมเมื�อวนัที� วนัที� 22 เมษายน 2559 โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งให ้         
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 
 
ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,220,172,792 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     100 
ไม่เห็นดว้ย -                 หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0 
งดออกเสียง               - หุน้   
รวม 2,220,172,792 หุน้   

 
ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 23 ประจาํปี 2559 ที�ได้

ประชุมเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2559  
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วาระที�  2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559 

เลขานุการบริษทักล่าวเชิญนายสม พิศาลโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยทุธ์ 
เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559 ต่อที�ประชุมซึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2559 ที�ไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

นายสม รายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559 โดยสรุป ดงันี�  

ในปี 2559 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 6,210 ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2558 จาํนวน 1,037 ลา้นบาท 
หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 20 เป็นผลจากการเพิ�มขึ�นของรายไดด้อกเบี� ยสุทธิจาํนวน 506 ลา้นบาท และรายไดที้�ไม่ใช่ดอกเบี� ย
จาํนวน 531 ลา้นบาท  

ธนาคารและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรวมจาํนวน 2,206 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 
จาํนวน 220 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 9  

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัหนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่าจาํนวน 2,168 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น
จากปี 2558 จาํนวน 1,084 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 100 จากปี 2558โดยธนาคารตั�งสาํรองส่วนเพิ�มนี� เพื�อให้สอดคลอ้ง
กบัความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจที�อาจเกิดขึ�นในอนาคต 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาํนวน 366 ล้านบาท เพิ�มขึ� นจากปี 2558 จํานวน 38 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ� น        
ร้อยละ 12 จากปี 2558 ส่งผลใหใ้นปี 2559 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีกาํไรหลงัภาษีจาํนวน 1,470 ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2558 
จาํนวน 135 ลา้นบาท (หนึ�งร้อยสามสิบหา้ลา้นบาท) หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 10  

ณ สิ�นปี 2559 ธนาคารและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมเป็นจาํนวน 186,054 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก         
สิ�นปี 2558 จาํนวน 3,025 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ�มขึ�นของรายการระหวา่งธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิจาํนวน 4,181 ลา้นบาท และการเพิ�มขึ�นของเงินลงทุนสุทธิจาํนวน 5,586 ลา้นบาท  

ในขณะที�เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชีมีจาํนวน 130,747 ลา้นบาท ลดลงจาก     
สิ�นปี 2558 จาํนวน 5,136 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7 สาเหตุหลกัเนื�องจากการลดลงของสินเชื�อต่างประเทศ   

เงินรับฝากของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ สิ�นปี 2559 มีจาํนวน 92,024 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 2558 
จาํนวน 5,829 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 7  

หนี� สินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ�นปี 2559 มีจํานวน 159,730 ล้านบาท เพิ�มขึ� นจาก            
สิ�นปี 2558 จาํนวน 1,311 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1 ซึ�งสอดคลอ้งกบัการเพิ�มขึ�นของสินทรัพยใ์นปี 2559   

ส่วนของผูถื้อหุ้นของธนาคารและบริษทัย่อย ณ สิ�นปี 2559 มีจาํนวน 26,323 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก     
สิ�นปี 2558 จาํนวน 1,713 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7 มูลค่าหุน้ตามบญัชีของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
เท่ากบั 11.66 บาทต่อหุน้ เพิ�มขึ�นจาก 10.90 บาท ต่อหุน้ ณ สิ�นปี 2558  

ทั�งนี�  ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีสัดส่วนของสินเชื�อดอ้ยคุณภาพต่อสินเชื�อรวมก่อนหักค่าเผื�อหนี�สงสัย
จะสูญตามงบการเงินรวมที�ร้อยละ 1.49 ลดลงจากร้อยละ 1.56 ณ สิ�นปี 2558 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ธนาคารและบริษทั
ยอ่ยมีเงินกองทุนทั�งสิ�นจาํนวน 26,802 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุนชั�นที� 1 จาํนวน 24,886 ลา้นบาท และเงินกองทุน
ชั�นที� 2 จาํนวน 1,916 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี�ยงเท่ากับร้อยละ 16.51 ทั� งนี� อตัราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี�ยงหลงัหักเงินกองทุนส่วนเพิ�มเพื�อรองรับการให้สินเชื�อแก่กลุ่มลูกหนี� รายใหญ่ ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2559 เท่ากบัร้อยละ 15.15  

ที�ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559 
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วาระที�  3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ#นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
2559 
 
เลขานุการบริษัทเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ� งผูส้อบบัญชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและลงนามรับรองแลว้          
ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2559 ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 
ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,220,172,792 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     100 
ไม่เห็นดว้ย -                 หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0 
งดออกเสียง               - หุน้   
รวม 2,220172,792 หุน้   
 
ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับ          

ปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  
 
วาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 และงดจ่ายเงนิปันผล 

 
เลขานุการบริษทักล่าวเชิญนายสม พิศาลโสภณ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายการเงินและ        

กลยทุธ์ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี�   
 
นายสม เสนอต่อที�ประชุมวา่ในปี 2559 ธนาคารมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจาํนวน 

1,417 ลา้นบาท ซึ� งธนาคารมีหนา้ที�ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย
ยอดขาดทุนสะสมไว ้(ถา้มี) เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  

 
คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้จัดสรรกาํไรสุทธิจาํนวน 100 ลา้นบาท เป็นทุนสํารองตาม

กฏหมาย ซึ�งภายหลงัจากการจดัสรรแลว้ธนาคารจะมีทุนสาํรองตามกฏหมายทั�งสิ�นจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยกาํไรสุทธิที�
เหลืออีก 1,317 ลา้นบาท ให้กนัไวเ้ป็นกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เพื�อรองรับการดาํเนินงานของธนาคาร รวมถึงการ
สนบัสนุนโครงการโครงสร้างพื�นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ที�รัฐบาลจะดาํเนินการในอนาคตอนัใกลนี้�  อีกทั�งยงัเป็นการเพิ�ม
ความแขง็แกร่งของเงินกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง Basel III เพื�อความมั�นคงทางการเงินของธนาคาร 

 
ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,220,136,346 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     99.99935 
ไม่เห็นดว้ย                  14,446 หุน้ คิดเป็นร้อยละ       0.00065 
งดออกเสียง               22,000 หุน้   
รวม 2,220,172,792 หุน้   
 
ที�ประชุมมีมติอนุมติัให้จดัสรรกาํไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2559 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมาก 
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วาระที� 5 พจิารณาเลอืกตั)งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

  เลขานุการบริษทักล่าวเชิญ ดร. ประสิทธิ?  ดาํรงชยั ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทั  
ภิบาล เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดเรื�องการพิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ดงันี�  
 
  ประธานกรรมการสรรหาฯ รายงานต่อที�ประชุมว่าตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535      
และขอ้บงัคบัของธนาคารกาํหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสาม
เป็นอตัรา โดยให้กรรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน กรรมการซึ� งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ
อาจไดรั้บเลือกตั�งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 24 ประจาํปี 2560 มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม

วาระ 3 ท่านคือ 
 1. นายจื�อเซิ�ง สวู ่ กรรมการ   
  2. นายกั�วหุย ซง  กรรมการ 
  3. นางหมิ�นหมิ�น หว ู กรรมการ 
 

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล คณะกรรมการจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ
ทั�ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทั   
ภิบาล ไดค้าํนึงถึงคุณสมบติั ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทั�ง 3 ท่านดงักล่าว ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหา
กรรมการของธนาคาร ซึ� งกรรมการทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น รายละเอียดประวติัโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมซึ�งไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้แลว้ 
 

ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,220,193,142 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     100 
ไม่เห็นดว้ย                  - หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0 
งดออกเสียง               - หุน้   
รวม 2,220,193,142 หุน้   
 
ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัเลือกตั�งกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระทั� ง 3 ท่าน ไดแ้ก่      

นายจื�อเซิ�ง สวู ่นายกั�วหุย ซง และนางหมิ�นหมิ�น หว ูใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ  
 
วาระที�  6 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั)งกรรมการ และเปลี�ยนแปลงกรรมการผู้มอีาํนาจลงลายมอืชื�อผูกพนับริษัท 
 
  เลขานุการบริษทักล่าวเชิญ ดร. ประสิทธิ?  ดาํรงชยั ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
เป็นผูน้าํเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณาวาระนี�  
 
  ประธานกรรมการสรรหา ฯ รายงานต่อที�ประชุมวา่ คณะกรรมการไดพิ้จารณาเห็นชอบตามขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล จึงเสนอให้ที�ประชุมแต่งตั�งนายชื�อเฉียง หลิน เป็นกรรมการ
ธนาคาร ประวติัโดยสงัเขปของ นายชื�อเฉียง หลิน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที�ไดน้าํส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น 
นอกจากนี�  ยงัไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณอนุมติัการเปลี�ยนแปลงกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผูกพนับริษทั เนื�องจาก
การแต่งตั�งกรรมการใหม่ รายละเอียดการเปลี�ยนแปลงกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผูกพนับริษทั ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมที�ไดน้าํส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 24 ประจาํปี 2560 6 / 9
วนัที� 27 เมษายน 2560  
 

ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,220,171,142 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     100 
ไม่เห็นดว้ย                  - หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0 
งดออกเสียง               22,000 หุน้   
รวม 2,220,193,142 หุน้   

 
ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั�งนายชื�อเฉียง หลิน เป็นกรรมการธนาคาร และอนุมติัการเปลี�ยนแปลง

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนับริษทัตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
 

วาระที�  7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 
 

เลขานุการบริษทักล่าวเชิญ ดร. ประสิทธิP  ดาํรงชยั ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี�   
 
  ประธานกรรมการสรรหา ฯ รายงานต่อที�ประชุมวา่ คณะกรรมการไดพิ้จารณาเห็นชอบตามขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการสรรหา  ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล จึงเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาเรื�องค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี�  
 

1) เสนอใหที้�ประชุมคงอตัราค่าตอบแทนกรรมการไวต้ามที�ไดเ้คยอนุมติัไว ้ค่าตอบแทนกรรมการ 
ประกอบดว้ยค่าเบี�ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที�ไดน้าํส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ ทั�งนี�  ค่าตอบแทนดงักล่าวไดพิ้จารณา โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัหนา้ที�ความ
รับผิดชอบ และความสมเหตุสมผลเมื�อเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารพาณิชยอื์�นที�มีขนาดใกลเ้คียงกนั 
โดยมีอตัราค่าตอบแทน ดงันี�   

  
 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ค่าตอบแทนรายเดอืน  

(บาท) 
ค่าเบี#ยประชุม  

(บาท) 
คณะกรรมการธนาคาร   
-      ประธานกรรมการ 60,000 หยวน 

(ประมาณ 320,000 บาท) 
15,000 

-      กรรมการ 25,000 15,000 
-      ที�ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศกัดิP  50,000 - 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
-      ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 - 
-      กรรมการตรวจสอบ 30,000 - 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล   
-      ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 50,000 - 
-      กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 30,000 - 
คณะบริหาร   
-      ประธานคณะบริหาร 70,000 หยวน 

(ประมาณ 370,000 บาท) 
- 

-      สมาชิกคณะบริหาร 150,000 - 
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สําหรับกรรมการที�เป็นพนักงานหรือลูกจา้งประจาํของธนาคารที�ไดรั้บค่าตอบแทนประจาํในรูป
เงินเดือนไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ  

 
กรรมการที�เป็นตวัแทนของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ซึ� งไดรั้บ

ค่าตอบแทนประจาํในรูปเงินเดือนในฐานะพนกังานของ ICBC เช่น นายเจี� ยนเฟิง เจิ�ง และนางหมิ�นหมิ�น หวู แจง้ว่า    
ไม่รับค่าตอบแทนใดๆของกรรมการ นอกจากนี� นายจื�อกงั หลี� ประธานกรรมการไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่รับค่าเบี� ย
ประชุม  

 
ทั� งนี�  ค่าใชจ่้ายต่างๆสําหรับการเดินทาง ค่าที�พกั และค่ารับรองสามารถเบิกไดต้ามที�จ่ายจริงและ

สมควร โดยที�ค่าตอบแทนกรรมการรวมประจาํปี 2559 นั�น อยูที่� 19,036,860.98 บาท ซึ� งอยูใ่นวงเงิน 20 ลา้นบาทที�ได้
อนุมติัไว ้

 
ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว ใหค้งอตัราไวจ้นกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลง 

 
2) เสนอใหที้�ประชุมปรับค่าตอบแทนกรรมการรวมประจาํปี ดงันี�  

 
ประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน

กรรมการรวมประจาํปี เป็นวงเงินไม่เกิน 22 ลา้นบาท จากเดิม 20 ลา้นบาท หรือปรับขึ�น 10% เพื�อรองรับกรณีการ
เปลี�ยนแปลงหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการ การแต่งตั�งกรรมการเพิ�มเติม รวมถึงการจ่ายบาํเหน็จให้กรรมการ
และมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการธนาคารเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ที�และความ
รับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมาย การปรับเพิ�มค่าตอบแทนกรรมการรวมประจาํปีจาก 20 ลา้นบาท เป็น 22 ลา้นบาทนี�       
เพื�อรองรับการผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินหยวนกบัเงินบาท ซึ� งผนัผวนประมาณ 10% เมื�อปี 2016 โดยที�ธนาคาร
ไม่ไดป้รับอตัราค่าตอบแทนกรรมการแต่อยา่งใด 

 
ทั�งนี�  ใหค้งค่าตอบแทนกรรมการรวมประจาํปีไวจ้นกวา่จะเปลี�ยนแปลงเป็นอยา่งอื�น 
 

  ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�    
เห็นดว้ย 2,220,193,421 หุน้ คิดเป็นร้อยละ          100 
ไม่เห็นดว้ย                  - หุน้ คิดเป็นร้อยละ              0 
งดออกเสียง               - หุน้   
รวม 2,220,193,421 หุน้   

 
ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามที�เสนอมา  
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วาระที�   8 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั)งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2560 
 
  เลขานุการบริษทักล่าวเชิญ นางลดัดา ศิริวฒันาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ําเสนอที�
ประชุมเพื�อพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2560  
 

 ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที�ประชุมวา่เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 
จาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใน
การพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2560 

 

   ทั�งนี�  คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี รวมถึงค่าสอบ
บญัชีที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปริมาณงาน โดยเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่า
สอบบญัชีสาํหรับปี 2560 ดงันี�   

 
1. ชื�อผู้สอบบัญชี สังกดับริษัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จาํกดั 

- นางสาวพรรณทิพย ์ กลุสนัติธาํรงค ์ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  4208 
-  นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  3731 
- นางวไิล  บูรณกิตติโสภณ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  3920 

 
ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอเป็นผูส้อบบญัชีที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามที�ธนาคารแห่งประเทศ

ไทยกาํหนด และเป็นผูส้อบบญัชีที�สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบเป็น     
ผูล้งลายมือชื�อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีส่วนไดเ้สียกบัธนาคาร บริษทัในกลุ่ม ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว  

 
2. ค่าสอบบัญชี 

ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคาร
ประจาํปี 2560 จาํนวน 3,007,600 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษทัลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ยของ
ธนาคาร) จาํนวน 1,251,450 บาท รวมค่าสอบบญัชีของธนาคารและบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 4,259,050 บาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 
3 เมื�อเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

 
ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยย้อนหลงั 1 ปี 

 2559  2560  เพิ�มขึ�นร้อยละ 
บาท บาท 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 2,920,000 3,007,600 3 
บริษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั 1,215,000 1,251,450 3 
รวม 4,135,000 4,259,050 3 

หมายเหตุ : 1. ค่าสอบบญัชียงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % 
 2.  ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี จะเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบ

บญัชีรวม 
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ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีของธนาคาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ยของ
ธนาคาร) เป็นผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั  
 
  ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�    

เห็นดว้ย 2,220,278,421 หุน้ คิดเป็นร้อยละ          100 
ไม่เห็นดว้ย                  - หุน้ คิดเป็นร้อยละ              0 
งดออกเสียง               - หุน้   
รวม 2,220,278,421 หุน้   

   
  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชี ตามที�เสนอ และกาํหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 
2560 จาํนวน 3,007,600 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2560 ของบริษทัลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 
จาํนวน 1,251,450 บาท  
 
วาระที�  9 พจิารณาเรื�องอื�นๆ  
 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอีก 

 
ประธานแจง้ที�ประชุมวา่ไดด้าํเนินการประชุมครบถว้นทุกวาระแลว้ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านที�

ไดใ้ห้การสนับสนุนธนาคารมาอย่างดี ประธานกล่าวเพิ�มเติมว่าตลอดเวลา 7 ปีที�กลุ่มไอซีบีซีไดเ้ขา้มาดาํเนินกิจการใน
ประเทศไทย ทั�งกาํไรและสินทรัพยสุ์ทธิของธนาคารได้เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง ขณะที�อตัราหนี� เสียก็ลดลง ธนาคารไม่
เพียงแต่ทาํธุรกิจในประเทศเท่านั�นแต่ยงัมีการทาํธุรกิจในต่างประเทศดว้ย โดยในปีนี�  ธนาคารจะเนน้การดาํเนินธุรกิจโดย
ใหก้ารสนบัสนุนโครงการที�เกี�ยวกบัโครงสร้างพื�นฐานที�ไดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาลแลว้ ขณะเดียวกนัก็จะขยายธุรกิจราย
ยอ่ยควบคู่กนัไป ทั�งนี�  ธนาคารจะควบคุมความเสี�ยงต่างๆ และหนี� เสียใหอ้ยูใ่นเกณฑที์�ตั�งไว ้ประธานเชื�อวา่ปีนี�จะเป็นปีที�ดี
ของธนาคารอีกปีหนึ�ง 

 
เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามหรือเสนอเรื�องอื�นใดเพิ�มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วม

ประชุมและกล่าวปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  14.40 น. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 

(นายจื�อกงั หลี�) 
ประธานกรรมการ 
ประธานที�ประชุม 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 

(นางอรพินท ์ ศรีสงัคม) 
เลขานุการบริษทั 


